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I. A privatizációs út 1995-ig
A privatizálás kifejezést Steve Henke professzor (Reagan elnök és Pinochet tábornok tanácsadója)
használta először 1983-ban. Jelentése magántulajdonná tevés, államtalanítás. A privatizáció fogalma az
1960-as évek végén jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban, és onnan indult el Európa felé. Ezekben
az országokban, a 70-es években, az állami vállalatok termelésének GDP-hez mért részaránya nem haladta
meg a 12%-ot (Amerika ezt az értéket meg sem közelítette). Éppen ezért nehéz hasonlóságot találni KeletEurópával: teljes ágazatok privatizációjáról nincsenek, nem voltak tapasztalataik.
A privatizáció Magyarországon a magántulajdon kialakításának, az állami szektor visszaszorításának
történelmi folyamata. A magánosítástól a gazdaságpolitikusok azt remélték és remélik, hogy ha a privati
záció révén megfosztják a kormányt a közvetlen üzleti döntéshozataltól, ezzel nemcsak a magánszektor
kibontakozását segítik elő, de az állam működését is hatékonyabbá teszik közhatalmi szerepében.
Nyugat-Európában a 80-as évek elején indult a legnagyobb privatizációs hullám, ami néhány évvel
ezelőttig tartott. Eközben a kelet-európai szocialista országok gazdasága stagnált, külső államadóssága
pedig nőtt, ami fizetésképtelenséghez, és lassan egy harcmentes politikai és gazdasági rendszerváltáshoz
vezetett.
Nyugat-Európában két fő vonulata alakult k i a privatizációnak, az angol és a francia. Angliában né
hány nagy államosított vállalat és a közszolgáltatók magánkézbe adása történt meg, s a válságágazatok
(acélipar, szénbányászat) „privatizációja" azok felszámolásán keresztül valósult meg. Az államtalanítás
szabályozása eseti törvényeken alapult. Minden akció új, az értékesítendő vállalat egyedi vonásaira kiala
kított törvény alapján ment végbe. Először a privatizáció körét határozták meg, majd feljavították a priva
tizálandó vállalatot a piaci versenyre való felkészítéssel. Ilyen módszerrel - egy tanulmány szerint - a
magyarországi szervezetek privatizálása 100-120 évig húzódott volna el. Amit mégis átvehettünk tőlük, az
a készpénzes értékesítés előtérbe helyezése, ami gyakran a tőzsdén keresztül valósult meg. Hazánkban szabad pénzügyi eszközök és műszaki, menedzseri felkészültség hiányában - a társaságok feljavítása nem
mehetett végbe.
Afrancia típusú privatizációt kerettörvény szabályozta, ami kötelezte az állami értékesítő holdingot az
állami vagyon minimális árának megszabására, és hogy a bevételt nem lehet a folyó költségvetési hiány
fedezésére fordítani. Ez utóbbi hazánkban kivitelezhetetlen volt, mert a belső és külső államadósság
terhe nem engedte meg az országnak, hogy nagy, infrastrukturális beruházásokra használjuk fel a bevéte
leket. Angliában ezzel szemben a privatizációnak adósság leépítési és politikai célja volt. A kerettörvény
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magyarországi megvalósítására azonban sor került, méghozzá az 1992. évi LIII. törvénnyel, a célokat
viszont Angliából „vettük át" hozzá, azaz az állami túlsúly leépítésével a külső államadósság rendezése
volt a hangsúlyos feladat. Érdekes még az NSZK-ban lezajlott privatizációs folyamat is, amely az állami
vagyon készpénzben vagy részvényben alapítványokba helyezésével teljesült. A tevékenység során kelet
kezett jövedelmeket nem veszik ki, hanem a tevékenység fejlesztésére fordítják.
Hazánkban az első kezdeti lépés a privatizáció felé - bármilyen hihetetlenül hangzik - az 1968-as gazdasá
gi reform volt, amely hozzásegítette Magyarországot a szocializmus klasszikus rendszerétől való eltávolodás
hoz. Ezután az 1980-as évtizedben a magyar gazdaság lényeges lépéseket tett a piaci viszonyok megteremtése
felé mind az intézményrendszer, a jogszabályi háttér, mind a vállalkozások kialakítása területén. Ennek ered
ményeként az évtized végére a magánvállalkozói tőke figyelemre méltó tényezővé vált.
A nagyléptékű privatizációnak a kelet-európai térségben az 1990-es évek elején lezajlott a rendszervál
tások adták meg az igazi lehetőségét. A közép- és kelet-európai privatizáció egy történelmileg páratlan
politikai és gazdasági átalakulás része a gazdasági átalakulás egyik legfontosabb, meghatározó eleme. Az
átalakulás célja, hogy az egypárti politikai rendszert felváltó többpárti parlamenti demokrácia (azaz: a
politikai rendszerváltás) körülményei közepette a központi tervgazdálkodás, az állami tulajdon dominan
ciája és a termelési típusú mezőgazdasági termelési szövetkezetek túlsúlya, a KGST-n belül kialakított és
fenntartott kollektív autarchia helyébe egy, a társas és egyéni vállalkozásokba szervezett magántulajdo
non nyugvó, az alapvetően a szabad árú- és tőkemozgásokon alapuló világgazdasági rendszerbe önállóan
és egyenjogú félként integrálódó nemzetgazdaság lépjen. Magyarországon tehát a privatizáció, NyugatEurópával ellentétben, totális méretekben zajlik. Az 1989-1990-ben bekövetkezett békés politikai rend
szerváltozással a gazdasági rendszerváltozás is elindult, melynek igen jelentős eleme volt az államtalanítás.
A privatizáció megindulását - még a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban - mindenek
előtt az 1989. évi alkotmánymódosítás jelentette, amely deklarálta a tulajdonhoz való jogot, a vállalkozás
szabadságát. Ezzel a magántulajdon fejlődése elől a jogi akadályok lényegében már 1989-90-ben elhárul
tak. Ennek megfelelően már a rendszerváltást megelőzően, minden központi (kormányzati) kezdemé
nyezés nélkül, azt jóval megelőzve Magyarországon megindult a privatizáció. Ez volt az úgynevezett,,spontán
privatizáció", a magyarországi privatizáció talán legsajátosabb, ugyanakkor legtöbbet vitatott eleme. A
spontán privatizáció - a legelterjedtebb felfogás szerint - voltaképpen állami vagyon apporttálásával le
bonyolított társaságalapításként fogható föl. Az állami vállalatok egy része vállalati központot hozott létre,
a vagyonkezelői funkció betöltésére. Az állami vagyont kisebb-nagyobb arányban társaság(ok)ba vitték
be, amely(ek)nek tulajdonjoga a holding kezében volt. Ezután a létrejött szervezeteket értékesítették,
amit annál is inkább megtehettek, mert ezek „megtisztított", azaz adósság nélküli cégek voltak, majd a
privatizálás lezárulásával az eladósodott központi holding felszámolásra került.
Az intézményes privatizáció az Állami Vagyonügynökség megalakulásától számítható. A privatizáció
kiindulópontjának 1990. január l-jén 1858 db állami vállalat tekinthető, 1670 Mrd Ft könyvszerinti saját
vagyonnal. A privatizáció két lehetséges módszere között kellett választani: az elosztásos és a piaci
alapú privatizáció között. Kelet-Európában a gyorsaság és a társadalmi igazságosság érdekében vezették
be a kuponos (voucher) privatizációt, amely során sok vállalat részvényei kerültek ingyenesen az állam
polgárok tulajdonába. A kormányok a kuponos privatizáció révén radikálisan szakítani akartak a múlttal,
és egyúttal próbálták meg kielégíteni azt a tömegigényt, hogy a társadalmi tulajdon ne a gyanúsan meg
gazdagodott kevesekhez jusson, hanem mindenkit állampolgári jogon megillessen. Az ingyenes kuponok
részvénnyé történő átalakítása azonban pénzügyi intézmények, elsősorban beruházási alapok közvetíté
sét igényelte, amelyek az eredetileg szétszórtnak tervezett tulajdont koncentrálták. Ezzel jelentős vagyoni
hatalom alakult k i . A kuponos privatizáció nem hozott bevételt a kormányoknak, sem tőkejuttatást a
vállalatoknak. A tulajdonosi szerkezetben pedig nem jött létre olyan változás, amely erős tulajdonosi
érdekeltséget teremtett volna. így a kapun belüli munkanélküliség sem szűnt meg. Ugyanakkor előnye,
hogy nagy tömegű részvény került a tőkepiacra, ami annak gyors fejlődését tette lehetővé. Többségében
hazai magántulajdonba került a korábbi állami vagyon, és az állampolgárok túlnyomó többsége kisrészvé
nyessé válhatott.
A piaci alapú privatizációnak, amelyben minden - vagy csaknem minden - állami vagyontárgyat
piaci értékesítés formájában juttatnak magántulajdonba, ugyancsak vannak lényeges előnyei és hátrá
nyai. A módszer legfontosabb előnyei, hogy valódi tulajdonosok kezébe kerül a korábbi állami vagyon,
megteremthető a vállalatirányítás új, korszerű, a modern piacgazdaság viszonyainak megfelelő modellje.
Vonzza a külföldi befektetőket, és ezzel jelentős költségvetési bevételeket eredményez. Hátránya azon
ban, hogy nem preferálja a hazai tulajdonos-osztály kialakulását, nem támogatja maximálisan a tőkepiac
fejlődését, és nem bonyolítható le olyan gyorsan, mint az elosztásos privatizáció.
A két ellentétes módszer akár magyar (piaci alapú) és cseh (elosztásos) privatizációs stratégiának is
nevezhető. A két alapvető privatizációs stratégia között természetesen voltak-vannak átmenetek: Magya
rországon a kárpótlás és az önkormányzati vagyonjuttatás (ok), Csehországban és Lengyelországban pe-

dig a külföldi befektetőkkel kötött egyedi privatizációs szerződések. A döntést, a két stratégia, illetve
modell közötti választást minden országban az adott politikai és gazdasági helyzet motiválta. Először is,
Magyarországon nagyon erős nyomást jelentett a piaci alapú, tehát - többek között - bevételmaximáló
módszer mellett az ország súlyos külső eladósodottsága és a tartósan jelentős költségvetési hiány. Másod
szor Magyarország viszonylagos előnyt élvezett az 1968-as gazdasági reform óta eltelt időszak decentralizáltabb gazdaságirányítási rendszere, a nagyobb vállalati önállóság, az abból fakadó nagyobb vállalati
piacismeret és az általánosan elterjedt vállalkozói szemlélet következtében.
A kárpótlás nem azonos a privatizációval és ezek nem is feltétlenül együtt járó dolgok. Magyarorszá
gon mégis speciálisan összetapadt ez a két fogalom, mert a piaci alapú privatizációs forma nem tette
lehetővé az állami jóvátételt. Ezért született meg a kárpótlási törvény:
•
•
•

a tulajdonuktól megfosztott, meghurcolt embereknek részleges kárpótlása ún. kárpótlási jegyek
kel történt, amelyek többféle módon fordíthatók javakra;
a jogbiztonság visszaállítása, a reprivatizáció kizárásával;
a privatizáció támogatása (a kárpótlási jegyek felhasználásával), egy új vállalkozóréteg és középosz
tály, illetve a farmergazdaságok kiépülésének elősegítése.

Az 1991-ben meghirdetett kárpótlás során részlegesen kárpótolt személyek igényeik benyújtása, majd
azok elbírálása után sajátos értékpapírokat, kárpótlási jegyeket kaptak. A. kárpótlási jegy speciális érték
papír, amely nem azonos a más közép-európai országokban használatos kuponnal. Jóllehet kötelezettsé
get testesít meg, nem rendel a kötelezettség teljesítéséhez határidőt, azaz a jegynek nincs lejárata. A
követelés nem pénzértékre szól, mint ahogy az a hasonló fajtájú értékpapírok velejárója, hanem az állami
vagyonból való - később meghatározott feltételek mellett, szintén később kialakuló arányban történő részesedésre jogosít fel. A kárpótlási jegy forgatható és átruházható értékpapír. Ez lehetővé teszi minden
kori tulajdonosa számára, hogy eladja azt, amennyiben nem kíván tulajdont vásárolni. Ez a módszer
ahhoz járult hozzá, hogy az állam bevételei növekedjenek az állami vagyon értékesítése révén a vagyontö
meg, és ne az eredeti, gazdálkodáshoz esetleg nem is értő, tulajdonosokhoz kerüljön vissza.
A magyar privatizációs gyakorlatban általánosan a pályáztatás terjedt el, így csak azok voltak képesek
tulajdonhoz jutni, akik megfelelő tőkével rendelkeztek. Mivel a hazai vállalkozók - mindenekelőtt a kül
földi versenytársakhoz képest - tőkeszegények, ezért a privatizáció egészében jellemző volt a különböző,
hazai befektetőket támogató technikák - több-kevesebb sikerrel történő - működtetése. Mindez a hazai
tulajdonosi középosztály - vállalkozók és résztulajdonosok - kialakítása érdekében történt. A kárpótlás
során kiadott kárpótlási jegyek befogadása is megindult, amivel ugyancsak valamelyest bővült a hazai
befektetők vásárlóereje. 1994 után a kedvezményes privatizációs technikák keretében értékesített vagyon
mennyisége radikálisan visszaesett.
Az E-hitel (Egzisztencia hitel) csak belföldi magánszemélyeknek, állami tulajdonban lévő vagyon, ter
mőföld, részvény vásárlására adott hitel, melynek futamideje maximum 15 év, 3 éves türelmi idővel,
állami kamattámogatás miatt 7%-os kamattal. A saját erő mértéke 5 M Ft-ig az igényelt hitel 2%-a, e felett
15%-a, a készpénz kárpótlási jeggyel helyettesíthető. Részaránya a teljes privatizációs bevételben 1993-94ben volt jelentős, ettől kezdve kiszorította a kárpótlási jegy.
A privatizációs hitel az M N B speciális konstrukciója, amely kizárólag az AVÜ-höz tartozó állami tulaj
don megvásárlásához volt felhasználható. Szerepe az E-hitel kiváltása lett volna, annak érdekében, hogy a
hitel visszafizetésére képtelen új tulajdonosok tulajdonrésze ne a hitelező bankokra, hanem az államra
szálljon. így ismét meg lehetett volna próbálkozni a privatizálással. A vagyonrész eladási árának maximum
75%-ig, vagy részvényvásárlás esetén annak maximum 50%-áig lehetett hitelt kapni. A futamidő 10 év volt,
2 év türelmi idővel. Az érvényesített kamatláb a jegybanki alapkamat 75%-ával volt egyenlő. Mindösszesen
1,2 M r d Ft hitelt folyósítottak, amiből közel 800 M Ft-ot Palotás János vett igénybe a Pharmatrade megvá
sárlására.
A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) 1992. július 14.-én lépett hatályba. Lényege, hogy a
vállalat, vagy gazdasági társaság részvényeit, üzletrészét az ott dolgozók szerzik meg, akik az ügylet lebo
nyolítására egy szervezetet hoznak létre. Ebben részt vehet a társaságnál, vagy jogelődjénél a törvényes
munkaidő legalább felében foglalkoztatott minden dolgozó, akinek munkaviszonya miimálisan 6 hónap
ja fennáll. A vásárlást az állam kedvezményekkel támogatta, 10 éves futamidejű hitelt nyújtott, 2 év türel
mi idővel 7%-os kamatra. A szükséges saját pénzforrás mértéke az egy főre jutó vagyonrész nagyságától
függően 2-25% volt, sávosan váltakozva (MRP-hitel). Emellett még E-hitelből finanszírozták a vételt. A
megvásárolt vagyonrész tulajdonjoga a hiteltörlesztés mértékében fokozatosan száll át az MRP-re, illetve
a munkavállalókra, akik így a tulajdonukba került rész után szavazati és osztalékhoz fűződő jogokat kap
nak. 1995 végéig 219 ilyen tranzakciót bonyolítottak le, és az ár 80-90%-át a kétfajta hitellel fizették. Az
elkövetkező években jelentősége csökkent.

Az M B O (Manager Buy Out - vezetői kivásárlás) hazánkban inkább csak a vezetők MRP-ben való
részvételével terjedt el, ami ráadásul kedvezőbb feltételekkel járt. A vállalatvezetők, mint természetes
személyek, külön-külön, vagy gazdasági társaságot alapítva együtt vásárolhatták meg az illető vállalat
részvényeit, üzletrészeit, s ehhez hitelt vehettek igénybe. A vételár meghatározó hányadát E-hitellel, vagy
privatizációs hitellel is k i lehetett egyenlíteni, de a vezetők felhasználhatták az egyéb célra kialakított
kedvezményeket és finanszírozási technikákat is. Az M B O hátránya ugyanaz, mint a többi kedvezményes
konstrukcióé: a törlesztés tőke- és jövedelem-kivonással jár, s így nem jut elég pénzfejlesztésre, forgóesz
köz finanszírozásra.
A Kisbefektetői Részvényvásárlási Program (KRP) az állami vagyon privatizációjának gyorsítására szol
gált. A KRP-be olyan vállalatok kerülhettek, amelyeknél a tulajdon legalább 51%-ában szakmai befektetők
kezében volt. A program sikertelenül halt el, a nagy reklámkampány ellenére mindössze két vállalat érté
kesítésére került sor.
hprivatizációs lízing a nehezen értékesíthető, már többször meghirdetett, de el nem adott vagyonrészek
értékesítésére kidolgozott eljárás, amelyet az 1992. évi LIV. és az LV. törvény szabályoz. Célja ennek is a
belföldi magánszemélyek bevonása a tulajdonszerzésbe - igen kedvezményes lehetőségekkel. Ezek a vállala
tok működőképesek ugyan, de pénzügyi helyzetük a hiteltörlesztést nem bírná el, ezzel szemben a lízingdíjat
ki tudják termelni az adózás előtti jövedelemből. Az új tulajdonosnak a reorganizációval kell költségcsökken
tést elérni, és így a lízingdíj beépülhet a költségek közé a 6-10 éves futamidő alatt. Előnye, hogy a teljes
lízingdíj kifizetéséig a társaság állami tulajdonban marad, így fizetésképtelenség esetén újra megkísérelhető a
privatizálás. Azonban a privatizációs lízing legjelentősebb korszakában (1993-94-ben) is csak 23 szerződéskö
tésre került sor (9, illetve 14), mert az MRP kedvezőbbnek és kevésbé bonyolultnak bizonyult.
Az ún. egyszerűsített privatizációt az ÁPV Rt. indította be, éppen a tárgyalt 1995-ös esztendőben. Ez a
technika - elvileg - kiemeli a hosszadalmas és nehézkes centralizált eljárási rendből a kisebb méretű
vállalatokat, és az eljárást a vállalat fennmaradásában leginkább érdekelt vezetők közreműködésével en
gedi lebonyolítani. Végül ebbe a csoportba kötelezően besorolták az 1994-ben 600 millió forintnál kisebb
saját vagyonú, illetve 500 főnél kevesebbet foglalkoztató cégeket. Az eljárás két élesen elkülönülő részből
állt: listás privatizáció (ÁPV Rt. hirdeti meg a tulajdont) és menedzsment-forduló (vezetők hirdetik meg),
ahol minimálisan a kijelölt limitárat - készpénzben - kellett megajánlani. A program három ütemében 71,
48, 19 db társaságot hirdettek meg: Az egyszerűsített privatizáció nem váltotta be a hozzá fűzött reménye
ket. Noha összességében több mint száz céget értékesítettek, alig 5 milliárd Ft körül alakult a teljes
bevétel. A látszólag egyszerű eljárás valójában igen bonyolult, lassú, nehézkes lépéssorozatokat követelt.
A nehezebb helyzetben lévő vállalatokat még jelképes összegért is képtelenség volt eladni.
Ezekkel a feltételekkel indulhatott el az intézményes privatizáció hazánkban, melynek fő céljai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a magántulajdonon álló piacgazdaság kiépítése, a tulajdonviszonyok rendezése,
a gazdálkodás hatékonyságának növelése,
a gazdaság tőkehiányának enyhítése,
új korszerű technológiák és vezetési módszerek meghonosítása,
a gazdasági szerkezetváltás ösztönzése,
a piacvesztés megállítása, új piacok szerzése,
a hazai piaci szereplők körének bővítése,
a hazai tőkepiac fejlesztése, a hazai és nemzetközi tőke és multinacionális társaságok bevonása,
a külföldi befektetők privatizációs érdeklődésének fenntartása,
a munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés,
a privatizációs bevételek felhasználása a pénzügyi stabilitás javítására, technológiafejlesztésre, a
reorganizációra, a környezeti károk enyhítésére, exportbővítésre,
a dolgozói tulajdonszerzés, illetve a vezetői kivásárlás előmozdítása,
a lakossági kisbefektetők körének szélesítése, megfelelő vagyon juttatása, a kárpótlási jegyek elle
nében.

1989 őszén készítették el a Belkereskedelmi Minisztériumban a kiskereskedelmi és vendéglátóipari
boltok önállósításáról szóló törvénytervezetet. Akkor leszavazták, de az MDF-kormány alatt átdolgozva
elfogadták. Ez volt az úgynevezett előprivatizációs törvény. Az előprivatizációs törvénnyel a kormány a
kisvállalkozások tömeges létrejöttét kívánta elősegíteni a meghirdetett üzletek egyszerű vagyonértékelé
sével és árverés keretében történő értékesítésével. Több mint 10.000 bolt, étterem stb. került így értéke
sítésre.
A másik út volt az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) által végzett módszeres privatizáció elkezdése,
melyre programokat hirdettek meg. Az első időszakban - különösen 1990-ben - a privatizáció meglehe-

tősen lassan haladt. Ennek fő oka, hogy még nem volt egységes kormányzati privatizációs stratégia, nem
különült el egymástól az állam tartós és privatizálandó (időleges) vagyona, és a privatizációs gyakorlatlan
ság, a külföldi példák hiánya. E problémákat részben feloldotta, hogy 1991. őszén megjelent a kormány
Tulajdonosi és Privatizációs Stratégiája. E stratégia alapján születtek meg jórészben 1992-ben az ún.privatizációs törvények és más, a magánosítást segítő jogszabályok.
A tapasztalatlanságot mutatta az az elképzelés, hogy az állami vagyon értékét 1993 végéig 50% alá
kívánták csökkenteni, ami lehetetlen volt, mert a külföldiek még bizonytalanok voltak, és a hazai fizetőké
pes kereslethez igazodó privatizáció 20-25 évbe is beletelt volna. Ezért a gyorsítás érdekében az új kor
mány külföldbarát politikát folytatott, és - a magántőke hiányát orvosolandó - bevezették az E-hitelt és a
többi belföldi magánszemélyeknek szánt kedvezményes technikát. A folyamat élénkítése érdekében az
ÁVÜ leválthatta a vállalat vezetőségét, ha az nem vett részt a privatizálási erőfeszítésekben. A privatizáció
mellett szólt a nyugati befektető megjelenése (magasabb bér, korszerű technológia), a nagyvállalatok
feldarabolása (több vezetői, felügyelő-bizottsági poszt), a likviditási problémák, magas beruházásigény
miatti előremenekülés. Ugyanakkor ellene szólt a leépítés, az emelt munkaidő, a műszaki beállítottságú,
nyelveket nem ismerő, gyakran nyugdíjhoz közel álló menedzsment hatalomféltése, illetve a nyereséges
tevékenységek Kft.-kbe szervezése, és azokban áron alul történő saját érdekeltségszerzés igénye.
Az 1994. évi parlamenti választások nyomán új kormány alakult Magyarországon, mely a privatizáció
területén is lényeges változtatásokat hozott. Ennek alapja az 1995. évi XXXIX. (ún. privatizációs) törvény
„Az állam tulajdonában lévő vagyon értékesítéséről". E törvény számos korábban említett törvényt és
szabályozást módosított, korszerűsített, vagy szüntetett meg, illetve új kritériumokat és feladatokat fogal
mazott meg. A választások után az új koalíció megszüntette - egy időre - a privatizációt felügyelő tárca
nélküli miniszter posztját, és a folyamat kormányzati felelősévé a pénzügyminisztert tette meg. A kor
mány jelentősen csökkenteni akarta a tartósan állami tulajdonban maradó vagyoni kört. Ugyanakkor nem
tartotta célravezetőnek az „előbb feljavítani, azután eladni" elképzelést. Mindenek elé helyezte a kész
pénzért való értékesítést, az államadósság csökkentése érdekében. A tulajdon-leépítést segíti, hogy a
törvény 25% +1 szavazatnál alacsonyabb tartós állami tulajdont már nem tesz lehetővé, illetve bevezeti az
aranyrészvényt, amellyel akkor is lehet a kormány számára különleges jogokat biztosítani a stratégiai
ágazatokban, ha a társaság 100%-ig magánkézben van. Azzal a jelszóval, hogy a privatizáció elhúzódása
már eddig is tetemes vagyonvesztéssel járt, az államtalanítást vagyonmentés céljából felgyorsították. A
törvénytervezet tételesen felsorolja a kedvezményes privatizációs technikákat - a részletfizetést, a lízin
get, a vezetői és a munkavállalói kivásárlást - , de egyértelműen rögzíti, hogy mindezekre csak készpénzes
ajánlat híján kerülhet sor. Sőt, egy jelentős további szigorítást vezet be: E-hitellel csak 20 millió forintnál
nem nagyobb vagyont lehet megvásárolni. A törvény egyik nagyon fontos eleme, hogy egyesítette az
1990. március l-jével létrejött Állami Vagyonügynökséget (ÁVÜ) és az 1992. évi LIII. törvénnyel létrejött
Állami Vagyonkezelő Rt.-t (ÁV Rt.). A létrejött új szervezet az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV
Rt.) nevet vette fel. Az egységesítés fontosságát az adta, hogy sem a külföldi, sem a belföldi befektetők
nem értették, miért van két vagyonkezelő szervezetre szükség. A két szervezet folyamatos súrlódása hát
ráltatta a privatizációs folyamatot és elbizonytalanította a befektetőket. Bár az ismét egységesített intéz
mény-hosszas viták után - részvénytársaságként alakult meg, feladata és felépítése inkább az ÁVÜ hagyo
mányait követte: az eladás lett az elsődleges feladata.
Az ÁVÜ az időleges állami tulajdont kezelő, különleges jogosítványokkal felruházott állami költségve
tési szerv volt. Az ÁV Rt. pedig a tartósan állami tulajdonban maradó társaságok (stratégiai vállalatok)
tulajdonosi szervezete. A párhuzamos működés legfőbb problémáját az állandó féltékenykedés okozta,
illetve az, hogy az ÁVÜ úgy érezte, rámaradt a maradék „bóvli". így mindenképpen pozitív szakmai döntés
volt a két szervezet összevonása, amellyel létrejött az ÁPV Rt., amelynek feladata a tartósan állami tulaj
donban maradó vagyon kezelése - és minden más vagyonelem minél gyorsabb és minél hatékonyabb
értékesítése.
Az ÁPV Rt. nevéből és létrehozásának céljából eredően szervezetileg olyan vagyonkezelő holding,
amely az állam törvényben meghatározott vagyonelemeinek kezelésére, illetve értékesítésére hivatott. A
társaság, működési formáját tekintve részvénytársaság, azÁV Rt. jogutódja. Gyakorlatilag új szervezetként
jött létre Tulajdonosi funkcióit a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter - a „Részvényesi Jogok
Gyakorlója" (RJGY) - látja el. A kormány évente köteles az ÁPV Rt. tevékenységéről az Országgyűlésnek
beszámolni, amihez az Állami Számvevőszék jelentését is csatolni kell. A kormány hagyja jóvá az ÁPV Rt.
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Etikai Kódexét, valamint Versenyeztetési Szabályzatát. Az ÁPV Rt. mint vagyonkezelő holding - döntéshozatali mechanizmusa a portfolióba tartozó vagyonelemek kezelé
sének feladataihoz illeszkedik. A döntések alapvetően privatizációs jellegűek, illetve az adott eszközök
(társaságok, ingatlanok stb.) működtetésével kapcsolatosak.
Az 1994-es választásokig lezajlott privatizációs pályázatokon zömmel E-hitellel és kárpótlási jeggyel
fizető MRP-szervezetek, illetve menedzserek nyertek. Az év második felében feltűnően lelassult a privati-

záció, jóllehet az év legnagyobb üzletét október 3-án jelentették be: az ÁV Rt. eladta a legnagyobb magyar
gyógyszergyár, a mintegy 20 milliárd forint éves forgalmú Richter Gedeon Rt. részvényeinek mintegy 40
százalékát. A magyar privatizációs szervezetek így összességében rendkívül rossz évet zárt: az ÁVÜ 78
milliárd forintra tervezett éves bevételéből - az 1990-es évet leszámítva - minden korábbinál kevesebb,
alig 20 milliárd lett a készpénz (ennek kétszerese a hitel és a kárpótlási jegy), az ÁV Rt. pedig 175 milliár
dos készpénzbevételi tervének nem egészen egyötödét hozta, ezért 15 milliárd forintnyi hitelt kénysze
rült felvenni, hogy az éves költségvetési befizetési kötelezettségének eleget tehessen.
A kormány 1995-ben stratégiai tervet nyújtott be az Országgyűlésnek hat kulcsterület privatizálására,
nevezetesen a:
• villamosenergia-ipar,
• olajipar,
• gázipar,
• rádió- és televízióműsorszórás,
• telekommunikáció és a
• bankszektor vonatkozásában.
Az Országgyűlés 1995 nyarán, összhangban a kormány szándékával elfogadta az új privatizációs tör
vényt. A magánosítás jogi kereteinek újraszabályozása feltétele és egyben eredménye is volt a kormány
azon szándékának, hogy a privatizáció jobban ellenőrizhető és átláthatóbb legyen.
1995. január l-jén 835 cég volt együttesen az ÁV Rt. és az ÁVÜ tulajdonában, összesen 19 állami
vállalattal. December 31-én már csak 656 állami tulajdonú társaságot tartottak nyilván, és még mindig
volt 9 állami vállalat. A 656 társaság 1145,36 milliárd forintos vagyont képviselt, amelyből 340,18 milliárd
volt a tartós állami vagyon, amit 89 társaság és 20 aranyrészvény képviselt.

1. táblázat
Privatizációs technikák

A különböző privatizációs technikák aránya (%)
Versenytárgyalás

42

Részvénykibocsátás

15

Vagyonjegy, kárpótlási jegy

18

Kombinációja a különböző megoldásoknak
Versenytárgyalás nélküli kereskedelmi értékesítés

5
10

Vezetői, dolgozói kivásárlás

5

Más, egyéb technika (lízing stb.)

5

2. táblázat
Privatizációs tranzakciók
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Tranzakciók száma

Társaságok száma

^^^^a^i^^^^S^^^tt''

1990

11

9

2 354 754

1991

53

45

35 173 052

1992

204

175

54 828 720

1993

500

448

166 980 448

1994

410

356

103 117 570

1995

256

201

476 800 070

1996

205

188

117 275 385

1639

1422

956 529 999

3. táblázat
Költségvetési befizetések

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Összesen

0,51

9,36

24,53

2,61

39,57

150,00

192,00

418,58

Közvetlen
költségvetési
befizetés M r d Ft
(ÁVÜ és ÁV Rt.)

Forrás. ÁVÜ, ÁV Rt. és ÁPV Rt.

II. A privatizációk 1995. évi története
,Jól ismert, hogy Magyarországon a piaci gazdálkodási és tulajdoni formák kiépülése már 1989 előtt
elkezdődött, majd ezt az előnyünket még fokoztuk is 1990 és 1992 között. Utána egy 2-3 évig tartó lassulási
periódus következett, mígnem 1995-ben egy huszáros hajrával ismét visszaszereztük a sikeresen privatizáló
kelet-európai ország címet." Ezt írja Mihályi Péter A magyar privatizáció krónikája (1989-1997) című köny
vének bevezetőjében. Pedig a magyar privatizáció történetének legsikeresebb éve - 1995 - nem indult fénye
sen. Az új privatizációs törvénytervezet elfogadása csúszott, és a magyar sajtó is inkább a botrányoktól, sem
mint a sikerektől és az államtalanítás felgyorsulásától volt hangos. Noha az 1994-es választásokon megalakult
kormány pont ez utóbbit ígérte. Öt hónappal az évkezdet után kilátástalannak tűnt a kormányfő által felrú
gott HungarHotels-üzlet visszaállítása, a Budapest Bank kérői elpárologtak, a nagy közművállalatok értékesí
téséhez elengedhetetlen szabályozási munka súlyos késésben volt, a MATÁV vezérigazgató nélkül, a MOL
pedig veszteségesen működött, így már csak a legoptimistábbak bíztak abban, hogy a költségvetés 150 milli
árd forintnyi privatizációs bevétel-előirányzata teljesül.

A HungarHotels-botrány
A botrány 1994. decemberében robbant ki, de átnyúlt az 1995-ös esztendőbe, és komoly szerepe volt
a rossz évkezdetben, a külföldi tőke elbizonytalanításában. „A részvénytársaság tulajdonában levő saját
részvényekkel együtt a HungarHotels-részvények 51 százalékára teendők az ajánlatok" - szólt a privatizá
ciós kiírás 1994 őszén. A HungarHotels 15 szállodát birtokolt és üzemeltetett Magyarországon (köztük a
pesti Fórumot, a Béke Radissont, a füredi Annabellát), kettőt pedig Németországban. A szállodaláncról
1990 óta vagy húsz szállodát, valamint számos éttermet és vendéglátó egységet leválasztottak már, s ezek
nagy részét egyenként adták el (az Intercontinentalt közel 5 milliárd forintért, a többit körülbelül össze
sen másfélmilliárdért). A HungarHotels saját tőkéje 15,8 milliárd, alaptőkéje 9 milliárd forint volt. Az
egyik vitatott kérdés az volt, hogy célszerű-e egy csomagban eladni a 15 tagúra karcsúsodott HungarHo
tels (HH) szállodaláncot, vagy egyenként érdemesebb értékesíteni az egyes szállodákat? A különböző
értékelések szerint a H H legértékesebb gyöngyszemét, a Fórum Szállót a legpesszimistább becslések
szerint is 50 millió dollárért el lehetne adni, a három legjobb HH-hotelért, a Fórumért, a Béke Radissonért,
valamint a Flamencóért együttesen 100 millió dollár kapható, vagyis csaknem annyi, sőt egyes szakértők
szerint több mint amennyire az ÁVÜ az egész szállodaláncot értékelte.
A szeptemberben kezdődött második tenderfordulóban három érvényes ajánlatot tettek s ezek közül
az American General Hospitality Inc. (AGH) nevű cégé lett a legjobb, a pályázatot azonban egyelőre nem
zárták le. Hogy mennyit ajánlott a szállodákért és milyen fejlesztéseket vállalt az American General
Hospitality, arról szokása szerint hallgatott a vagyonügynökség. A két másik jelentkező az Intercontinen
tal Hotels, amely mögött a Nomura International áll, valamint az Interag és a CP Holding angol befektetői
csoport párosa volt. December 13-án azután mégis kiderült: a H H 51 százalékát az A G H vásárolhatja meg
57,5 millió dolláros (6,1 milliárd forintos) áron. Am a H H már biztosnak látszó év végi értékesítését
megtorpedózta H o r n Gyula miniszterelnök. Kijelentette a Kormányzati Ellenőrzési Irodával (KEI) felül
vizsgáltatja az ÁVÜ igazgatótanácsának döntését.
A KEI által valójában vitatott pályázati feltétel az úgynevezett minimumár volt. Az ÁVÜ ugyanis feltéte
lül szabta: csak az az ajánlat érvényes, amely a H H részvényeinek 51 százalékáért legalább 42 millió
dollárt (4,6 milliárd forintot) ajánl, vagyis a limitár megegyezett a 9 milliárd forint jegyzett tőkéjű cég
részvényeinek névértékével. Az indulóárat irreálisan alacsonynak tartották. A HungarHotelsnek ugyanis a
9 milliárd forintos jegyzett tőkéjén felül még 7 milliárdos felhalmozott vagyona, vagyis összesen 16 milli
árdnyi saját tőkéje volt. A minimumárnak ezt is tükröznie kellett volna. Ráadásul a saját részvények után
kapott pénz, konkrétan végül is 19,5 millió dollár (2,1 milliárd forint) a cégnél marad: a befektető köteles
3 év alatt a szállodavállalat fejlesztésére fordítani. A KEI-nél azt állították, hogy csaknem ugyanennyit, évi
600 milliót a H H saját forrásaiból amúgy is beruházna a jövőben.
Ami az árfolyamot illeti, a minimumár így kalkulálva már valóban nem több a névérték 90 százaléká
nál, az 1,2 milliárdos összeg levonásával számolt 4,9 milliárdos eladási ár pedig alig haladja meg a névér
téket. Az ÁVÜ igazgatótanácsa végül eredménytelennek nyilvánította a HungarHotels privatizációs pályá
zatát. Mindez annak ellenére történt így, hogy a kormányfő által rendelt vizsgálatok nem bizonyították: az
ügylet valóban sértette volna az állam tulajdonosi érdekeit, és meghiúsítása lényeges gazdasági előnnyel
kecsegtetne.
Ez az eset, és az év hátralévő részében kitört botrányok (Caola Rt., Főtaxi Rt., Kőolajkutató Rt.) meg
hátrálásra késztették a potenciális külföldi befektetőket, és ez, illetve a vagyonkezelő szervezetek össze
vonásának bonyolultsága, együttesen járult hozzá az év eleji alacsony privatizációs bevételhez.

Bankprivatizáció
A bankprivatizáció területén két nagy értékesítés zajlott le az év folyamán. Összefoglalva egy siker, egy
kudarc. Az egyik fontos eladás volt a Magyar Külkereskedelmi Bank részvényeinek 8%-ának privatizálása.
Ezt a hányadot a Deutsche Entwicklung Gesellschaft vásárolta meg. A következő jelentős bankprivatizáci
ós akciót az OTP 1995. nyarán lezajlott privatizációja jelentette. Míg a Külkereskedelmi Bank privatizáci
ója a szakmai befektető bevonásával történő privatizáció alaptípusa, addig az OTP-é az alternatívát, a
pénzügyi befektetők bevonása révén kialakuló szórt tulajdonosi struktúrát eredményező privatizációnak
lett az „archetípusa", mert az első, nagy és tisztán lebonyolított ilyen jellegű tranzakció volt.
A 28 milliárd forintos alaptőkéjű OTP Bank állami tulajdonban lévő pakettjéből először külföldi nagy
befektetőknek kínált eladásra 4,6 milliárd forintnyit, a CA Rt. és az angol Schroeders bankház vezette
forgalmazói konzorcium, amely egyúttal jegyzési garanciát is vállalt. A „road show"-n kapott ajánlatok
ismeretében a privatizációért felelős szervezetek döntötték el, mennyi legyen a végleges kibocsátási ár a
már meghatározott 115-140 százalékos sávon belül. A külföldi bemutatkozást követően a bankvezetői és
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14 ezer alkalmazottja vehetett meg 1,4 milliárd forint névértékű részvényt. A valódi nyilvános kibocsátás
júliusban kezdődött. 1995. nyarán zártkörű értékesítés keretében 20 százalék került külföldi intézményi
befektetők tulajdonába, 8 százalék hazai intézményi és magánbefektetők, 5 százalék pedig a dolgozók és
a menedzsment birtokába. Az OTP privatizációja végül is sikeresen zajlott. A zártkörű értékesítés során a
bank részvényeit jegyezték túl olyan időben, amikor sem a feltörekvő piacok, sem Magyarország, sem
általában a banki papírok nem voltak vonzóak. A bankot nemcsak a Budapesti Értéktőzsdén, hanem a
luxemburgi tőzsdén és a londoni automatizált kereskedelemben (SEAQ) is jegyezték, ami nemcsak likvi
ditási, de későbbi tőkeemelési lehetőségeket is jelenthet.
1995. december 18-án került sor a Budapest Bank (BB) privatizációjára: alighanem ez volt az a tranz
akció, amely a legnagyobb vihart kavarta, s amelynek hullámai csak 1998-ra ültek el. A konszolidáció után
is erős likviditási gondokkal - és gyakorlatilag komoly tőkevesztéssel - küzdő BB-t 1995. legelején értéke
síteni kívánta a kormány. A komoly érdeklődők közül három bankot kértek föl ajánlattételre, - de rögzí
tették a sorrendet, és azt nyilvánosságra is hozták. Emiatt a harmadik helyen meghívott ír bank sértődöt
ten visszalépett. A Credit Suisse hathétig tartó átvilágítás után közölte, hogy nem univerzális bankot keres
(ezt korábban is tudnia kellett volna!), ezután az az ING kezdhette meg a bank átvilágítását, amely koráb
ban már pályázat nélkül megvásárolhatta a Dunabank eszközeit köztük az akkor piacvezető kártyaüzlet
ágat. Azonban a holland bank-biztosító is bejelentette érdekmúlását.
A fentieket megelőzően - a kormány 12 milliárd forintos alárendelt kölcsönt nyújtott 1995. december
18.-i lejárattal a banknak - azzal a szokatlan feltétellel, hogy privatizáció esetén a pénzt nem kell visszafi
zetni. Egyetlen kérő maradt, a GE Capital Services és az EBRD konzorciuma. A privatizációs tárgyalásokat
kivételesen a tulajdonos Pénzügyminisztérium (PM) folytatta, melynek élén akkor az a Bokros Lajos állt,
aki korábban éppen a Budapest Bank elnök-vezérigazgatója volt. A magyar tárgyalási pozíció rendkívül
gyönge volt: egyrészt a vevő tudhatta, hogy a PM gyakorlatilag „minden feltételt" elfogad annak érdeké
ben, hogy eladja a bankot, másrészt az is nyilvánvaló volt, hogy a 12 milliárd az, amire „mindenképpen"
szüksége van. Az üzlet létrejött: a GEC-EBRD konzorcium 12 milliárdot fizetett (a nettó bevétel az árfo
lyam-kerekítésből származó 8.000 forintot tett k i ...). 1996. december 17-én a vevő - a szerződésben
foglaltaknak megfelelően - visszaadta a PM-nek a Polgári Bankot, amiért kapott 1,1 milliárd forintot, és
két részletben - először egy egyszerű számla-benyújtással, a második körben a PM-mel megegyezve lehívta az eredetileg 11 milliárdos eszköz-garanciákat. Az állam tehát mintegy 12 milliárd forint közvetlen
ráfizetéssel adta el az ország 4. legnagyobb kereskedelmi bankját - más szavakkal, az állam 12 milliárd
forintot fizetett a vevőnek, hogy vigye a bankot. Ez a privatizációs tranzakció azért sem tekinthető sikeres
nek, mert a bank működése nem javult a magántulajdonba adástól: piaci térvesztés, csökkenő jövedelme
zőség jellemezte a BB 1996. és 1997. pénzügyi évét egyaránt.

Égis
1995 nyarán megszűnt a második legnagyobb gyógyszeripari cégben az állami tulajdon, mert a Buda
pesti Értéktőzsde ötéves (újbóli) fennállása alatti legnagyobb, 5,56 milliárd forint árfolyamértékű kötése
keretében a társaság részvényeinek 28 százalékát vette meg a NatWest Securities angol befektetési bank.
Egyetlen üzletkötés keretében 5,56 milliárd forint értékű Egis-részvény cserélt gazdát, a magyar mérce
szerint óriásvállalatnak számító, 7,79 milliárd forint alaptőkéjű Égis Gyógyszergyár Rt. papírjaiból, rákö
vetkező nap pedig 1,21 milliárd forintnyi a 2800 forint körüli tőzsdei átlagár alatt, 2550, illetve 2625
forintos áron. Az első üzletben az eladó a magyar államot képviselő Állami Privatizációs és Vagyonkezelő
(ÁPV) Rt. volt, a vevő a NatWest Securities, Nagy Britannia negyedik legnagyobb bankcsoportjának, a
National Westminsternek a befektetési bankja. Másnap már ebből a csomagból adott tovább a NatWest
más angliai befektetési alapoknak 462 300 darab részvényt, az említett 2625 forintos áron, így mintegy 35
millió forintos árfolyamnyereséget ért el egy nap alatt. A hajdani állami vállalat 1992. január l-jén alakult
részvénytársasággá 5,45 milliárd forintos alaptőkével, de talán ennél is nagyobb fordulatot jelentett a cég
életében az EBRD 1993. decemberi, 30 százalékos alaptőke emelése. Nem utolsósorban az EBRD tőkein
jekciójának köszönhetően az Égis elég vonzónak bizonyult ahhoz, hogy a tavaly júniusi jegyzés alkalmával
az állami tulajdonrészt 29 százalék alá lehetett csökkenteni. így az EBRD is a fél évvel korábbi szerződés
értelmében végső soron 2025 forintot fizetett az ezer forintos részvényekért.
Az előzmény, hogy az Égis előző évi, sikeres részvénykibocsátását szervező Credit Suisse First Boston
(CSFB) értékpapír-ügynökség először május végén hívta fel az ÁV Rt. figyelmét, hogy kedvezők a feltéte
lek a részvények zárt körű külföldi kibocsátására vagy tőzsdei értékesítésére, majd - mint pénzügyi befek
tetők - konkrét ajánlatot is tettek a teljes állami részvénycsomag megvásárlására papíronként 2318 forin
tos áron. Az időközben megalakult ÁPV Rt. tanulmányozta a CSFB ajánlatát, és egyfajta kontrollként
további négy jelentős külföldi banktól kértek vételi ajánlatot. Végül is az ÁPV Rt. ajánlatkérését kitér-
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jesztette a NatWest Securities-re, amely minden bizonnyal magasabb ajánlatot tett a CSFB-nél. Az ÁPV Rt. és
a NatWest Securities megállapodása szerint a magyar eladót részvényenként 2461 forint illette, de azért, hogy
ne legyen szükség szigorú formai követelményeknek megfelelő versenyeztetésre, az eladást végül is a tőzsde
közbeiktatásával végezték. Itt még közbeszólhatott a CSFB és az automatikus kereskedés vételi oldalán fel is
tüntették a teljes részvénycsomagra vonatkozó 2470 forintos ajánlatukat. Más nem szólhatott bele a kötésbe,
hiába lett volna a megadottnál magasabb áron is vételi szándék Egis-részvényre, ilyen óriási méretű ellenaján
lat - a CSFB-én kívül nem volt, s önkötés keretében nyélbe lehetett ütni a megállapodást.

A Hungaroton-ügy
Nem adott érdemi magyarázatot az ÁPV Rt. vezetése - a magyar érdekekre való hivatkozáson kívül arra, miért utasította el a győztes ajánlat háromszorosát kínáló külföldi cég pályázatát a Hungaroton
Holding Rt. privatizációjára - ha már egyszer nemzetközi tendert írt ki.
„A magyar kultúrának nincs ára" - jelentette ki Suchman Tamás privatizációs miniszter az egykor
patinás Hungaroton Magyar Hanglemezgyártó Vállalat (MHV) romjain létrejött Hungaroton Holding Rt.re kiírt privatizációs pályázat eredményhirdetése után. Az ÁPV Rt. igazgatótanácsának döntése alapján, az
egykoron Omega menedzser, Fotex-vezér Várszegi Gábor és az ugyancsak Omegás, Kóbor János köré
csoportosuló, hazai zeneművészekből álló Magyar Művészek Konzorciuma (MMK) 250 millió forintért
vásárolhatta meg a 127,2 millió forint alaptőkéjű cég részvényeinek 99,21 százalékát. Ezzel maguk mögé
utasították a részvényekért csaknem háromszor annyit, 5 millió dollárt ígérő másik pályázót, a holland
PolyGram B.V.-t. A Hungaroton a hazai piacon a vezető külföldi cégekkel szemben lassan „elfogyott",
egyre soványabb szeletet hasított ki mind a CD-, mind pedig a kazettapiacon, utóbbit ráadásul a kalózki
adványok is „tizedelték". A bakelitlemez végérvényesen eladhatatlanná vált, a 12 millió darabos kapacitá
sú gépsoron 1992-ben 100 ezer, 1993-ban pedig 78 ezer lemezt préseltek. Mivel új felvételek készítésekor
a művészek már válogathattak az új kiadók között, az egyetlen üzletet a Hungaroton számára az „archív"
popzene kiadása jelentette, a cég tulajdonában volt ugyanis az általa addig kiadott és licencként megvásá
rolt könnyű- és komolyzenei hanghordozók eredeti felvételeiből és kottáiból álló archívum. E tevékeny
ségre viszont az állami cég Kóbor Jánossal, Trunkos Andrással és a Fotex-szel közösen, Hungaroton Gong
néven még 1991 végén kft.-t hozott létre, melynek 45 millió forintos alaptőkéjéből akkor 49 százalékkal
részesedtek a magántulajdonosok.
Ezek után került 1995. június 13-án sor a privatizációra. A Hungaroton Holding Rt.-t az idén június 1jén az ÁPV Rt., valamint a végelszámolás alatt álló Hungaroton M H V hozta létre 16 millió forintos alaptő
kével, a partnerek 11 millió, illetve 5 millió forintos részesedésével. Júliusban a Hungaroton e cégbe
apportálta a Gong Kft.-ben levő 64, valamint a Hungaroton Classicban (komolyzene kiadás) levő 100
százalékos üzletrészét 111,2 millió forintos értékben. Az így 127,2 millió forintnyira növelt alaptőkében
az ÁPV 11 milliós részesedése, mint a 90 millió forintra értékelt hangarchívum egy részének ellenértéke
szerepelt, az archívum 79 milliós hányada pedig a tartaléktőkét gyarapította. A cégből a privatizáció után
mindössze 1 millió forintnyi, 1 százaléknál kisebb részesedést tartott meg az ÁPV Rt., mégpedig egy
aranyrészvény formájában, amelyhez a társasági szerződésnek az archívumra vonatkozó 11 pontjában 51
százaléknyi szavazati jog társul.
Az ÁPV Rt. jogi igazgatósága mindkét pályázatot eredetileg érvénytelennek nyilvánította, az igazgatóta
nács ezt a döntést az M M K esetében felülbírálta. Ezzel szemben a PolyGram ajánlatát az első nyilatkoza
tok szerint tizenegynéhány pontban találták érvénytelennek. A hivatalos elutasításban végül nyolcra hi
vatkoztak, hozzátéve, hogy azok közül bármelyik önmagában is érvénytelenné tette volna a pályázatot. A
tender-vesztes PolyGramnál legfőképpen azt nem értették, hogy miért írtak ki nemzetközi pályázatot a
cégre, ha egyszer mindenképpen magyar tulajdonosokat akartak, illetve miért nem írtak ki új tendert a
pályázat érvénytelenné nyilvánítása után. Mindenesetre a külföldön is versenyképes klasszikus felvételek
piacra juttatásához annyi pénz és olyan terjesztőhálózat kellett volna, amivel a nyertesek aligha rendel
keztek. Négy hónappal a privatizáció után a Hungaroton irányítását Várszegi Gábor vette át, a cég pedig
a Fotex érdekeltsége lett Fotex Records néven.

MOL
A M O L Magyarország nemzeti olaj- és gázipari társasága 1995-ben mintegy 347 milliárd forintos árbe
vétele alapján hazánk legnagyobb vállalata volt. Az 1995. évi privatizációs törvény 25%+ 1 szavazatnyi
tartós állami tulajdonhányadot ír elő. A M O L privatizációja több lépcsőben, összetett részvényértékesíté-
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sck formájában valósult meg. Az első részvényértékesítés eredményeként a törzsrészvényeket a Budapes
ti Értéktőzsdére, a letéti globális igazolásokat pedig a Luxemburgi Értéktőzsdére és a londoni SEAQ-ra
vezették be. A M O L a BÉT kapitalizációjának egyharmadát képviseli és a forgalom negyedét, harmadát
biztosítja. Jelentős súlyt képvisel a B U X indexkosárban, az 1995-96-os, 1997 eleji értékpapír-tőzsdei nö
vekedés egyik nagy nyertese, motorja volt.
A nemzetközi intézményeknek elhelyezett részvénymennyiség több mint háromszorosan múlta felül a
második legnagyobb értékesítést, az OTP júliusi részvénykibocsátását. így a M O L eladásának bevétele 170
millió dollárt tett ki. Ez a tranzakció a régió legnagyobb tőkepiaci értékesítése volt akkoriban (felülmúlva
egy lengyel bank 148 millió dolláros privatizációját).

Villamosenergia-ipar
A szervezeten belüli gazdátlanság tünetei, a magas önköltség, a nagyon tetemes hálózati energiavesz
teség, a korrupció és a fogyasztók kiszolgáltatottsága jellemezte a 90-es évek elején a villamosenergia
ipart. A magas beruházási költségek miatt a kormány 1994. decemberi határozata szerint úgy döntött, a
világon szinte, Kelet-Európában pedig egyértelműen elsőként értékesíti közművagyonát. A villamosenergia
ipari privatizációt az áramszolgáltatókkal és az erőművekkel kell kezdeni; a rendszer „lelkét" jelentő
központ, vagyis az M V M Rt., a távvezeték-hálózat és a Paksi Atomerőmű pedig a későbbiekben és csak
kisebb mértékben adható magánkézbe.
A határozat azonban nem teremtette meg a jogszabályi kereteket. Márpedig a külföldi potenciális
befektetők e jogszabályi keretek megalkotása előtt csak rendkívül nyomott áron lettek volna hajlandók a
befektetésre. Igaz, 1997-től az áram hatósági árát piacinak kellett felváltania, de akkoriban - szabályok
híján - nem tudták, hogyan működik majd ez a valóságban. „Nem kívánunk többségi részesedést szerezni
egyetlen áramszolgáltatóban sem - mondja egy saját országában jelentős áramszolgáltató és -termelő cég
képviselője - , nem szeretnénk ugyanis, ha az önköltséget még mindig nem fedező árak elkerülhetetlen
kemény emelése miatt bennünket okolnának, s elveszítenénk a lakosság - ügyfeleink - jóindulatát."
(HVG 1995. 18. szám, Villamosenergia-ipari privatizáció) A privatizált villamosenergia-rendszerben ugyanis
rendkívül részletesen kell szabályozni, hogy milyen feltételekkel szerezhet be áramot az áramszolgáltató,
vásárolhat-e például közvetlenül a hazai erőművektől, vagy ezt is csak az M V M Rt. közvetítésével tehetné
továbbra is.
Végül kilenc társaság került részbeni értékesítésre: hat áramszolgáltató, két erőművi társaság és egy
iparági tervező vállalat. A maradék hat erőművi társaságot a befektetők érdektelensége miatt, a Magyar
Villamos Művek Rt.-t (MVM) és az Országos Villamostáwezeték Rt.-t (OVIT Rt.) pedig részben stratégiai
okokból nem adták el. Az eladott részvénymennyiség mindig 50% alatt volt, de a nyertes befektetők az
OTC piacon vásárolva megszerezték a többségi részesedéseket.
A hazai villamosenergia-rendszer többszintű. Az M V M Rt. és az OVIT Rt., mint nagykereskedők nem
kerültek még részlegesen sem eladásra. A hat szolgáltató beruházási igényeinek biztosításához szükség
volt a külföldi tulajdon megjelenésére. Az 1995-ös privatizáció során 185,4 M r d Ft bevételt értek el, az
ELMŰ Rt. 178%-os árfolyama kiemelkedett az átlagosan 110-120%-os értékesítésből.

Gázszolgáltatók
Az öt regionális gázszolgáltató vállalat 1993-ban alakult részvénytársasággá. A magas beruházási igé
nyek ebben az iparágban is megjelentek, így az államtalanítás, külföldi részvétellel elodázhatatlan lett
1995-ben. Az öt gázszolgáltató eladásával párhuzamosan értékesítette a Budapesti Gázműveket (Főgáz) a
tulajdonos főváros. A tulajdon egy kézbe kerülésének megakadályozására megkötötték, hogy a Főgáz és
a legnagyobb, Tigáz pályázatának győztese csak azt az egy céget vásárolhatja meg, és egy cég a többi
gázszolgáltatóból is kettőt birtokolhat.
A privatizációs pályázatot 1995 júliusában írták ki, de a tenderkiírás feltételeként meghatározott ható
sági árszabályozásról szóló kormánydöntés csak augusztusban született meg. Ebben a közművek számára
törvényileg garantálták a 8%-os eszközarányos nyereséget. Feltételül szabták még, hogy a befektetőnek
legalább 75 millió dolláros (Tigáz: 200 millió) saját tőkéje van, és működési területén 100 ezer (400 ezer)
fogyasztót lát el. Szeptemberben 19 külföldi konzorcium, társaság kapott meghívót a zártkörű pályázatra.
Az állam hosszabb távon egy aranyrészvényre csökkenti tulajdonát, a most 250-280%-on privatizált gáz
szolgáltatókban.

MATÁV
1994-ben még arról volt szó, hogy jövőre csak akkor fognak eladni Matáv-részvényeket, ha a költségve
tésnek valamiért nagyon kell majd a pénz. Ezek szerint kellett, mert az 1995. december 20.-i értékesítés
117 milliárdos bevételt hozott az államkasszának. A 2002-ig monopolhelyzetet birtokló távközlési cég
kisebbségi részesedését már 1993-ban eladták az Ameritech, Deutsche Telekom tulajdonú MagyarComnak.
A stratégiai befektető megfelelőnek találtatott, mert a korábbiakkal ellentétben nem pályáztatásos tárgya
lást írtak ki, hanem a MagyarCommal tárgyaltak, amely végül 852 millió dollárt fizetett a 37,21%-ot meg
testesítő részvénycsomagért, így tulajdoni aránya a MATÁV-ban 67,35%-ra nőtt. A privatizáció második
szakaszában az ÁPV Rt. tulajdonában lévő részvénycsomag 28,14%-ra +1 részvényre csökkent, amelyet
később munkavállalóknak, és pénzügyi befektetőknek értékesítettek.

Antenna Hungária
Az Antenna Hungária Rt.-t is értékesíteni kívánta a kormány, illetve az ÁPV Rt. 1995 folyamán, de a
telekommunikációs cég pályáztatása eredménytelenül zárult. A pályázati kiírás szerint az alaptőke-emelés
keretében jegyzett részvények és az ÁPV Rt. által értékesítendő részvények megvásárlására tett vételi árfo
lyamnak azonosnak kellett lennie. Az alaptőke-emelés mértékéül minimum 8 milliárd forint volt megje
lölve, amely eltúlzottnak bizonyult, miután a cég bevételei - az alacsony hatósági árak miatt - elmaradt az
elvárt szinttől. Továbbá a vagyonkezelő foglalkoztatási limitet is előírt, ami megakadályozta volna a
költséghatékony gazdálkodás feltételeinek megteremtését. A három legfontosabb jelentkező francia, brit
és svéd volt. Az előbbi nem kívánt részt venni a Magyarsat műholdas programban sem, ezért alacsonyabb
tőkeemelést szeretett volna elérni. A két utóbbi cég végül távol maradt a pályázattól, mert a feltételeket
túl szigorúnak találták. így az A H értékesítésére tett kísérlet sikertelennek bizonyult.

III. 1995 értékelése
1995. januártól novemberig nemigen akadt élő ember, aki maradéktalanul teljesíthetőnek ítélte volna
az 1995-ös költségvetésbe „beállított", majd a pótköltségvetésbe Bokros Lajos által változatlan formában
átemelt 150 milliárd forintos privatizációs bevételi tervet. Kiváltképp, hogy a februártól már Suchman
Tamás privatizációért felelős tárca nélküli miniszter vezényelte „magánosítás" az első tíz hónapban csu
pán 50 milliárd forint bevételt realizált, amiből csak 30 milliárd volt a készpénz. A decemberi hónap
azonban a MATÁV és a közművek privatizálásával meglódította a költségvetési bevételeket. így az 1995-ös
évben összesen 473 milliárd forint bevételhez jutott a költségvetés a privatizációból, míg az eddigi értéke
sítésből származó bevételek 1990-től számítva meghaladták a 909 milliárd forintot. Tehát a privatizációs
bevétel egyetlen évben elérte, sőt, több mint 38 milliárd forinttal meghaladta, az 1990-1994. közötti
összes privatizációs bevételt. A 473 milliárd forint közel 95%-a készpénzben, a készpénzen belül pedig 87
% devizában érkezett. Az 1995. évi privatizációs sikerév devizabevételei több mint kétszeresen meghalad
ták az 1990-1994. közötti privatizáció devizabevételeit.
Az értékesítés során mindössze két eladás volt kimondottan veszteséges, azaz a részvények könyv
szerinti értéke alatt alakult az értékesítési ár. Ez a kettő a Szikra Lapnyomda (-230 millió forint) és a
Zsolnay Porcelángyár (valamivel több mint -100 millió forint) volt. Természetesen 1995-ben is voltak,
főként az év elején, jelentős kedvezményekkel olcsón megvásárolt, már-már „bagóért" eladott részesedé
sek. Ilyen volt a Graboplast Rt. által 37 millióért megvásárolt 818 millió forint névértékű Soproni Sző
nyeggyár, vagy a Bankár Kft. által megszerzett Debreceni Hús Rt., illetve a népszerűnek mutatkozó dolgo
zói és vezetői kivásárlások. Ilyenek voltak a Corso Kereskedelmi Rt., a Viliért Rt., a B V M Épelem Rt. MRP
kivásárlásai, amelyek a kárpótlási jegy alacsony árfolyama miatt a kedvezőbbnél is kedvezőbb feltételeket
nyújtottak.
Míg 1991-ben a költségvetési befizetés éppen csakhogy meghaladta a 9 milliárd forintot, 1995-ben ez
150, a rákövetkező évben pedig 192 milliárdot jelentett. 1995 után a gazdaságnak már 70%-a magánkéz
be került. A még privatizálandó vállalatok értéke éppen annyi volt, mint amennyit 1990 és 1995 között
már magánkézbe adtak, ráadásul a kiárusítandó vállalatok között számos bóvli maradt, amelyet már évek
óta nem tudtak eladni. Az év során megalapított új vagyonkezelő, az ÁPV Rt., megfelelően tudta irányítani
az államtalanítást, és levette a terhet a megszorító program végrehajtásán fáradozó pénzügyminisztéri
umról. Az ÁPV Rt.-hez tartozó cégek többsége eredményes évet zárt 1995-ben, általában megállt a vagyon
vesztés, sőt vagyonnövekedés indult el, a társaságok gazdálkodása a korábbiaknál eredményesebb volt. A

bruttó vagyon 5-6 százalékkal növekedett az év során tőkebevonás, fejlesztések révén. Míg 1994-ben a
vagyonkezelőkhöz tartozó társaságok összesen 22,5 milliárd veszteséget termeltek, addig 1995-ben ez a
cégkör 28 milliárd adózás előtti eredménnyel rendelkezett. 1994-ben a társaságok 66 százaléka vesztesé
ges volt, addig 1995-ben már több mint 50 százalékuk nyereséges volt. Meg kell említeni, hogy a vizsgált
időszakban a központi költségvetés pozíciójának javulása következtében a privatizációs bevételek növelé
se iránti „nyomás" jelentősen csökkent, és ez a hosszabb távú struktúraalakító szándékoknak kedvez. A
privatizációs bevételek - elsősorban 1995-ben, s azt követően - fontos szerepet játszottak a stabilizációs
politika megvalósításában, a makrogazdasági egyensúly helyreállításában, s így a fenntartható növekedés
feltételeinek megteremtésében,
Az 1995-ös sikernek nagymértékben köszönhető, hogy a rákövetkező években előtérbe kerültek a
tőkepiaci privatizációs tranzakciók, és sor kerülhetett számos nagy összegű tőzsdei bevezetésre. Ennek
tetőpontja a MATÁV new yorki (NYSE) értéktőzsdei bevezetése volt első kelet-európaiként, sőt ebben a
89-90-ben még a „magyar részvénypiacnak" számító Ausztriát is megelőztük. 1995-ben privatizálták és
vezették be a Budapesti Értéktőzsdére a MOL-t, az OTP-t és a Hajdútejet. A tőzsdei kapitalizáció majdnem
megduplázódott az évfolyamán. Ennek eredményeképpen a tőzsdén 1995. februárja és 1997 augusztusa
között lényegében folyamatos, dinamikus áremelkedés volt regisztrálható. A Budapesti Értéktőzsde ezzel
a világ legjobban teljesítő tőzsdéi került, a részvénypiacot jellemző BUX-index ebben az időszakban 1550
pontról 8400 pontig emelkedett. Bár a tőzsdei összkapitalizáció elmaradt - például - a prágai tőzsdéétől
(16 milliárd dollárral szemben csak 3 milliárd), de a nemzetközi intézményi befektetők, a pénzalapok
beáramlása magasabb forgalmat és nagyobb növekedést eredményezett.
A hatalmas bevételnek köszönhetően, nem egészen 2 százalékkal csökkent a több mint 5000 milliárd
forintos belső államadósság: annak a 92 milliárd forintnak köszönhetően, amit kormánydöntés értelmé
ben a privatizációs bevételekből adósságtörlesztésre kellett fordítani. Ugyanakkor sokáig titokként őrizte
Suchman Tamás privatizációs miniszter, hogy a rekordösszegű privatizációs bevételhez ugyancsak re
kordméretű, becslések szerint 250-300 milliárd forintos állami garanciavállalás is tartozott. Annak kicsi
ugyan a valószínűsége, hogy ezt az utolsó fillérig valóban ki kellene fizetnie a vagyonkezelőnek, a költség
vetés számára azonban kínos helyzetet teremtett, amennyiben a vevőknek nyújtott rekordmértékű kezes
ségnyújtással segítette elő a privatizációt. A miniszter, a külföldi befektetőktől minden további jogvita
anyagi következményeit átvállalta.
Mindent összevetve és visszatekintve: a privatizáció 10 esztendejének legsikeresebb évének 1995
tekintehtő. Ez az év jelentősen közrejátszott abban, hogy a botrányok, nehézségek ellenére a privatizáció
megítélése összességében pozitív. A privatizációs folyamatot vizsgáló kutatók, szakértők meghatározó
véleménye szerint kiemelt szerepe volt hazánkban a modern piacgazdaság kialakulásában. Magyarország
összekötő kapocs lett Kelet és Nyugat között, regionális szerepe megnőtt. A hazai privatizációs lehetősé
gekjelentősen megmozgatták a külföldi tőkét, és a tervezett bevétel triplájához juttatták az országot.
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